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ATA DE REUNIÃO - DG   Número: 6/2021 

 Reunião Telepresencial Hora:10h 

Pauta: Revisão do Ato 71/2017.  Data: 19.03.2021 

ATA DA 6ª REUNIÃO EM 2021 
REALIZADA PELA DIRETORIA GERAL COM A COMISSÃO DE REVISÃO DO ATO 

TRT 19ª Nº 71/2017  
 

REGISTROS 
1º ITEM OBJETIVOS DA REUNIÃO 

INFORMAÇÕES 
SOBRE A 
REUNIÃO 

 

Aos 19 dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 10h, reuniram-se por 
meio da ferramenta virtual ZOOM, da Presidência, os seguintes servidores do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Região: MARY LIDIAN DE LIMA FERRAZ, LÍBIA 
AMÉLIA CHAGAS AMARAL, MARCOS ANTONIO APOLONIO DA SILVA, da 
Diretoria – Geral, AURICÉLIO FERREIRA LEITE, da Secretaria de Administração, 
FLÁVIA CAROLINE FONSECA AMORIM, da Coordenadoria de Licitações, 
CLÁUDIA COSTA RODAS, da Secretaria Jurídico-Administrativa, BRÁULIO 
CLEMENTINO MARTINS MENDES SOARES, da Secretaria de Ordenação de 
Despesas, JOÃO LUIZ ARAÚJO LIMA, da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, e EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR, da 
Coordenadoria de Manutenção e Projetos, para tratar sobre a revisão do Ato nº 
71/2017. 
 

2º ITEM PAUTA DE DISCUSSÃO E DEBATES 
PAUTA, 

EXPOSIÇÃO, E 
DISCUSSÃO  

1 – Apresentação de resumo dos trabalhos para os novos integrantes da comissão.  
2 – Definição das atividades para conclusão da revisão do Ato nº 71/2017. 
3 – Elaboração do fluxograma 

3º ITEM REGISTROS 

ENCERRAMENTO 
E 

DELIBERAÇÕES 

A Diretora – Geral abriu a reunião e informou, em resumo, o objetivo da 
comissão para os novos integrantes e passou a palavra a Presidente da Comissão, 
Flávia Caroline, que explicou com detalhes os trabalhos desenvolvidos e a proposta da 
comissão quanto à definição do objeto da nova norma ser o fluxo da tramitação dos 
processos de contratação em geral, em razão de ausência de normativos que tratem 
dessa matéria atualmente neste Regional, e de que temas abordados no Ato nº 71/2017, 
fossem tratados em Atos próprios como está ocorrendo no mapeamento do processo de 
aplicação de penalidades nas contratações, que dará origem a um Ato sobre a matéria, 
uma vez que o contido no Ato n° 71/2017 não contemplava ações importantes para 
uma gestão eficiente dos contratos nesse tema. 

Após apresentação dos trabalhos desenvolvidos até o momento, foi apontada a 
necessidade de envio para análise, por todos os membros da comissão, do ATO nº 
71/2017 e da minuta revisada até o Capítulo II. 

Nada mais havendo a tratar, às 12h05min a reunião foi encerrada e lavrada esta 
ata que segue assinada por todos os presentes. 

 

4º ITEM ENCAMINHAMENTO 

 

 

I – Enviar cópia do Ato n° 71/2017 e a minuta do novo Ato, bem como os 
fluxogramas para todos os membros da comissão; 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Ata 6 - Reunião dg com comissão de revisão do Ato 71-2017.doc 

ATA DE REUNIÃO - DG   Número: 6/2021 

 Reunião Telepresencial Hora:10h 

Pauta: Revisão do Ato 71/2017.  Data: 19.03.2021 

Responsável: Flávia Caroline - CL 
 
II – Analisar dos documentos citados no item I acima, para apresentação de 

sugestões e discussões sobre o objeto a ser tratado na norma, se idêntico ao Ato 71, 
apenas com atualizações e fluxograma ou estritamente sobre o fluxo dos processos de 
contratações, com as demais matérias tratadas em Ato próprio como a aplicação de 
penalidades, a gestão das garantias contratuais, a licitação, a adesão e a participação 
em processo licitatório, a Execução e a Fiscalização contratual até o arquivamento 
definitivo dos autos; 

 
Responsáveis: Todos os membros da comissão.  
 
III – Realizar nova reunião da comissão em 26/03/2021, às 10h, para 

continuidade dos trabalhos, conforme definido no item II acima. 
 
Responsável: DG 
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